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Webbinarium kl. 18 på onsdag!
Eftersom växtgifter upptäckts både i organiskt gödsel och i flytande näringar de senaste
åren får vi många frågor från kolonister som vill undvika dessa produkter.
Hur gör jag om jag vill försäkra mig om att odla giftfritt nu när det är svårt att lita på
produkterna i handeln?
På onsdag kl. 18 sänder vi en direktsänd föreläsning med Ingela Jagne, hortonom och
trädgårdslärare. Hon kommer ge rekommendationer och berätta hur du kan skapa din egen
näring utifrån de resurser du har på lotten. Föreläsningen spelas in och finns på koloni.org
en tid efter. PASSA PÅ ATT STÄLLA DINA FRÅGOR LIVE!
Onsdag 16/2 kl. 18.00
1. Klicka på event-länken: https://bit.ly/3rvC8qX
2. Välj ”Watch on the web” (om du inte har Teams)
Vi är också nyfikna på vilka ämnen du vill att vi ska ta upp framöver? Kanske är det någon
föreläsare du är extra sugen på att höra? Mejla dina förslag till: ulrica.otterling@koloni.org
Alla webbinarier hittar du här

GLÖM EJ: Meddela adressändringar och nya
styrelsemedlemmar

Så här års brukar det bli en del förändringar i styrelser och bland föreningsmedlemmar. Kom
ihåg att anmäla era nya kolonister och styrelsemedlemmar. Fyll i och mejla till:
kansli@koloni.org
•
•

Styrelseblanketten ska skickas in efter ert årsmöte oavsett om ni byter ut någon i
styrelsen eller inte. Ifyllbar pdf >>
Adressändring och anmälan om nya kolonister. Ifyllbar pdf >>

En styrelse kan alltid kontakta oss och begära ut en lista över vilka adressuppgifter vi har till
era föreningsmedlemmar. Det kan vara bra att checka av att den stämmer så att alla
kolonister får vår tidning i brevlådan. Mejla: kansli@koloni.org
Blanketterna finns att hämta under Styrelseinlogg koloni.org

Biologisk mångfald sökes
Varje år utser projektet Rikare Trädgård en trädgård som gör något extra för att öka den
biologiska mångfalden. Vi vet att det finns många goda exempel ute bland våra
medlemsföreningar. Nominera din koloniträdgård eller hela föreningen till utmärkelsen. Läs mer
här>>

Detta händer i vår monter

Kom till vår monter på mässan och träffa andra kolonister! Vi sprider kunskap om en mängd
aktuella odlingsområden. Du får ta del av korta föreläsningar på tio minuter som sedan är
tänkta att övergå i ett gemensamt samtal mellan besökande. Hos oss kan du lära dig mer
om jord och näring, faunadepåer och mullholkar men också förnimma känslan av
kolonilottens lugna välbefinnande. Alla kolonister som har med kupongen ur tidningen får
dessutom en mässpresent när de hälsar på i montern.
Som kolonist i en förening som är medlem i Koloniträdgårdsförbundet har du 60 kronors
rabatt på inträdet till Nordiska trädgårdar, som 2022 äger rum den 31 mars–3 april på
Stockholmsmässan i Älvsjö. Rabattkod hittar du i nr. 1 av tidningen koloni som kommer i
din brevlåda v. 10

Saknas ordförande till årsmötet?
Ett tips kan vara att kontakta din region. Regionerna bevakar regionala intressen och skapar
gemenskap och erfarenhetsutbyte mellan föreningar. Ibland kan de föreslå kunniga personer som
kan leda utbildningar eller vara mötesordförande om det behövs. Om ni inte får napp är ni så klart
välkomna att ringa oss på kansliet. Kontaktuppgifter till din region >>
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